13. Sprejem Sklepa o razširitvi dejavnosti
Zavoda za kulturo Bled in Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda na področju
kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK:

župan Janez Fajfar
Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo
Bled.
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled.

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Odloka na podlagi 73. člena Poslovnika
predlagam skrajšan postopek.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar

1. Sklep o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled
Dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08), razširijo s sledečimi dejavnostmi:
H/ 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.
F/ 42.110 Gradnja cest
N/ 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30/17) je Občinski svet Občine Bled na __. redni seje dne ________ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v
Občini Bled Zavod za kulturo Bled
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na
področju kulture v Občini Bled Zavoda za kulturo Bled (Uradni list RS, št. 126/04, 50/2012,
49/2016, v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen
Besedilo 6. člena Odloka se dopolni z novimi klasifikacijami dejavnosti, ki se glasijo:
F/ 42.110 Gradnja cest,
H/ 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
N/ 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje.
3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah se objavi v uradnem glasilu občine in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št.
Bled, dne __.__.2019
Občina Bled
Janez Fajfar, župan

OBRAZLOŽITEV :
Zavod za kulturo Bled prevzema v upravljanje nepremičnine, na katerih bo zgradil parkirne
površine oz. parkirišče, primarno za namen parkiranja obiskovalcev grajskega kompleksa. Po
izgradnji, njegovi označitvi, bo parkirišče tudi upravljal.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za področje kulture v Občini Bled Zavoda za kulturo Bled
določa številne dejavnosti, za katere je registriran zavod, vendar dejavnosti specifično vezane na
upravljanje s parkirišči v Odloku niso vsebovane. Zaradi navedenega je treba dopolniti odlok z
novimi dejavnostmi in izvesti doregistracijo v sodnem registru.
V skladu z Uredbo standardni klasifikaciji dejavnosti se na upravljanje parkirišč nanašajo
sledeče dejavnosti:
F/ 42.110 Gradnja cest,
H/ 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
N/ 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje.
Glede na pojasnila k standardni klasifikacijo (ki so del Uredbe) pod posamezno dejavnost spada
sledeče:
F/ 42.110 Gradnja cest :zajema namreč tudi npr. barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd.;
H/ 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu: obratovanje cestne
infrastrukture, cestninskih postaj, mostov, tunelov, parkirnih prostorov ali garaž, kolesarnic;
N/ 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje: zajema namreč tudi npr. pometanje in pranje ulic, cest
in parkirišč ipd..
Glede na določbe Zakona o zavodih in ustanovnega akta je za razširitev dejavnosti treba sprejeti
spremembe in dopolnitve odloka-ustanovnega akta, za vpis v sodni register pa tudi Sklep o
razširitvi dejavnosti.
Finančnih posledic Sklep ter Odlok o spremembah in dopolnitvah ustanovnega akta na proračun
občine Bled nimata.
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Mag. Aleksandra Žumer

